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Брэст

Паэтычна-экзiстэнцыйны свет Нiны Мацяш

Дысгармонiя чалавечага iснавання спрадвеку спараджала патрэбу

не толькi патлумачыць сэнс уласнага быцця, але i iмкненне пераадо-

лець унутраны разрыу, пакутнасць прагi абсалюту, гармонii, што, на

думку фiлосафау, магло б вярнуць страчаную душэуную раунавагу

праз адзiнства асобы з прыродай, сусветам. З часоу бiблiйнага Эк-

лiзiяста i элiнiстычнай лiтаратуры матывы экзiстэнцыйных пошукау

трывала увайшлi у творчы набытак мастакоу слова. Экзiстэнцыйным

адчуваннем марнасцi i трагедыi быцця жылi героi Дантэ i Гëтэ, Бара-

тынскага i Лермантава, Цютчава i Некрасава... В. I. Ганчароу слушна

адзначае, што экзiстэнцыялiсты ХХ ст. толькi сканцэнтравалi свае
думкi на тых праблемах жыцця i смерцi, адзiноты i роспачы, абсур-
ду i дысгармонii, якiя у той цi iншай меры заусëды былi у полi зроку
пiсьменнiкау мiнулых стагоддзяу1. Лëсы Багушэвiча i Лучыны, Гару-

на i Сваяка, як i многiх iншых нацыянальных лiтаратарау, прадвы-

значылi iх творчы акцэнт на адлюстраваннi чалавечай экзiстэнцыi ва

умовах аблажнога маральна-духоунага крызiсу сучаснай тэхнагеннай

цывiлiзацыi.

Зауважым, калi заходнееурапейскiя пiсьменнiкi-экзiстэнцыялiсты

(Гамсун, Сартр, Камю) для выяулення сваiх iдэй звярталiся да фан-

тазii, надуманай рэальнасцi, то нацыянальныя мастакi драматычнага

лëсу (Жыдоуская, Лучына, Арахоускi, Прыступа, Скараходава, Ма-

1 В. И. Гончаров, Экзистенциальные мотивы в классической литературе,
Минск 1999, с. 4.
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цяш i iнш.) у большасцi сваëй самi перажылi падзеi, якiя у экзiстэн-

цыйнай фiласофii атрымалi назву “памежнай сiтуацыi”. У пэуным

сэнсе гэта прадвызначыла скiраванасць беларускiх пiсьменнiкау на

узнауленне трагiчных рэалiй асабiстага жыцця, адлюстраванне дра-

матычных старонак мiнулага народа.

Зрэшты i саму гiсторыю беларускай нацыi справядлiва разглядаць

своеасаблiвым увасабленнем суцэльнага ланцуга крызiсных сiтуацый,

пераадольваючы якiя народ стварыу сваю адметную ментальнасць,

традыцыю, свае фiласофскiя канцэпцыi, што трансфармавалi пачуццi

тугi, адзiноты, неспазнанасцi сэнсажыццëвай рэальнасцi у цэнтраль-

ныя катэгорыi нацыянальнай экзiстэнцыйнай парадыгмы. Менавiта

з крынiц нацыянальна-беларускай i краëвай ментальнасцi, нацыяналь-

най культурнай традыцыi, а не з фiласофскiх трактатау iшлi экзiстэн-

цыйныя спасцiжэннi К. Чорнага, У. Дубоукi, Я. Пушчы, Я. Брыля,

С. Грахоускага, Е. Лось, Р. Барадулiна, М. Купрэева, Н. Мацяш як

пратэст паэтау супраць абсурду быцця, рэальнасцi, якая перакрэслiва-

ла чалавека у яго асобаснай унiкальнасцi. У беларускай паэзii склалася

своеасаблiвая традыцыя акцэнтаваць увагу найперш на драматычным

аспекце чалавечай экзiстэнцыi, на пачуццях самоты, смутку i трывогi.

Своеасаблiвай часцiнкай мацерыка беларускага тыпу экзiстэнцыя-

вання з’яуляецца паэзiя Н.Мацяш. Дамiнантай паэтычнага радка пiсь-

меннiцы у раннi перыяд творчасцi выступалi iмкненне выбаулення з аб-

лады роспачы, прага жыццесцвярджальнасцi: I гэтак хораша на сэр-
цы, // I я сама цвiту, цвiту, // I маладую песню вецер // Зрывае
з вуснау на хаду2. Пры гэтым юнацкi максiмалiзм, наiуная няурым-

слiвасць, якiя часам прыводзiлi да пэунай трафарэтнасцi вобразных

асацыяцый, стэрэатыпнасцi моуна-стылявой арганiзацыi тэксту, свед-

чылi не столькi пра “вучнëуства” Н. Мацяш, колькi пра яе iмкненне

дыстанцавацца ад вiхурных акалiчнасцей жыцця у сваiм мастацкiм

свеце. Пэуным чынам гэты працэс унутранага самазахавання асобы
у iлюзiях светагармонii спрабавау патлумачыць А. Эйнштэйн у фун-

даментальнай працы “Уплыу Максвэла на развiццë уяуленняу аб фi-

зiчнай рэальнасцi”:

Чалавек iмкнецца нейкiм адэкватным спосабам стварыць сабе про-
стую i зразумелую карцiну свету для таго, каб адарвацца ад свету
адчуванняу, каб часткова замянiць гэты свет уяунай карцiнай. Гэтым зай-
маецца мастак, паэт, фiлосаф, кожны па-свойму. На гэтую карцiну i яе

2 Н. Мацяш, Памiж усмешкай i слязой: Вершы i паэмы, Мiнск 1993, с. 24. Далей
пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаюцца старонка i лiтара П.
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афармленне чалавек пераносiць цэнтр цяжару свайго духоунага жыцця,
каб у ëй атрымаць пакой i упэуненасць, якiя ëн не можа знайсцi у надзвы-
чай шчыльным галавакружным кругазвароце уласнага жыцця3.

Заканамерная у гэтым плане i паэтызацыя паэтэсай прыроды i сва-

яцкiх узаемастасункау, у якой раскрылiся сапраудныя каларытнасць,

нязмушанасць, прачулая асабовасць гучання вершау. Дамiнантным

для гэтых творау было ужо падкрэсленае трагедыйнае успрыманне

Н. Мацяш быцця асобы у Сусвеце i найперш з-за страты адчуван-

ня свету як Света-Будовы, як Космасу. Сусвет i яго кампаненты,

у прыватнасцi, прыроднае наваколле, бачылiся лiрычнай гераiнi з яе

душэунай далiкатнасцю, пяшчотнасцю, трапяткой прыродай, iмкнен-

нем пераадолець пачуццë адзiноты як нешта таямнiчае, невычэрпнае,

агромнiстае, стыхiйна-хаатычнае,што не падуладна людской волi. Ад-

сюль i характэрныя у раннiх вершах Н. Мацяш карцiны сусветнай

дысгармонii: “сляпы лiвень”, “здранцвелая хата”, “ламаныя блiска-

вiцы” (П, 22), “выдажджаны узмежак” (П, 25), “выцвiлыя дарогi”,

“схмараны дзень” (П, 26), “скалелая асока” (П, 30), “волкае падня-

бессе” (П, 22), “смольны морак” (П, 35) i iнш. I тым не менш чалавек

разглядауся аутаркай не як пясчынка, а цэлы свет – са сваëй воляй да

жыцця i тварэння, iмкненнем дыялогу.

У раннi перыяд творчасцi Н. Мацяш пачала асэнсоуваць экзiстэн-

цыйную сiтуацыю наканаванасцi з яе адчуваннем трагiзму асабiстага

лëсу, жыццëвай пустэчы i хваляванняу, якiя пазней сталi дамiнант-

най рысай яе светапазнання. Пакутлiвасць пошукау свайго духоунага

апiрышча, унутранай суладнасцi у аутаркi спараджалi працяглы час

своеасаблiвы сублiмат дысгармонii, якi найбольш выразна выявiуся

у апiсаннях прыроднай стыхii: Лiхаманiла шыбы у вокнах, // Дроб-
на дзверы, як зубы, ляскалi, // Нi зямлi, нi неба. Навокал // Снег ды
бура, як над Аляскай4. Лiрычная гераiня Н. Мацяш хоць i застаецца

толькi пасiуным сузiральнiкам наваколля, аднак межы яе духоунага

свету i космасу прыроды як бы “размытыя”. Ствараючы пры дапамо-

зе экспрэсiунай тропiкi (“мяцелiцца”, “наляцелi”, “лiхаманiла”, “ляска-

ла”, “стагналi”, “прадрауся” i iнш.) змрочныя малюнкi прыроды, паэ-

тэса акцэнтавала увагу найперш на непасрэднай сулучнасцi настрою

3 А. Эйнштейн, Влияние Максвелла на развитие представлений о физической
реальности. Собр. науч. Трудов: В 4-х т., Москва 1967, т. 2, с. 136.
4 Н. Мацяш, Душою з небам гаварыць: Выбраная лiрыка,Мiнск 1999, с. 287. Далей
пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаюцца старонка i лiтара Д.
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лiрычнай гераiнi з акаляючым быццëм, якое падавалася у рамантыч-

на-метафарычным ракурсе (мяцелiца – “вал дзевяты”, хата – “Богам

забыты вострау” i г.д.). Першакаштоунасным для паэтэсы выступа-

ла iмкненне паяднаць гарманiчнае з рамантычным, сусвет рэальнага

i экзiстэнцыйнага быцця.

Рамантычна-прывiдлiвы, казачны свет паэзii Н. Мацяш 60-х гадоу

выяуляе пачуццi неутаймаванасцi лiрычнай гераiнi, адчуванне нязвы-

класцi, нечаканасцi: А мне – утульна, нечакана хораша, // Прыцiхшы
слухаць буру i сябе, // Ступаць за думкай без шчымлiвай горычы, // Як
аратай за плугам пры сяубе (Д, 13). Эпiтэты “трывожнае”, “шчым-

лiвая”, здрадлiвая”, “дрыжачыя”, “знявераны”, “стомлены”, “надлом-

лены”, “кволы” у вершы “Агонь у начы” адлюстроуваюць адпаведны

свет душы лiрычнай гераiнi, якая сваiм трапяткiм душэуным арганам

здольная адчуць як велiчную гармонiю духа, так i нiспадзенне экзi-

стэнцыi у сумятлiвай абыдзеннасцi жыцця. I рэзанансным люстрам

служыць тут заусëды прырода: Няма святла, // Вiдаць, абрыу на лi-
нii – // Вятрыска круцiць, нiбы ашалеу. // Прыклала ноч свае далонi
сiнiя // Да шыб, дрыжачых пад гундосы спеу (Д, 13). Рэальна-зрокавыя

малюнкi у паэтычным радку Н. Мацяш узнiмаюцца да рамантычных

вобразау Сонца, Ветра, Святла, Неба, Каменя, Ночы i iнш. Ключавым

у паэтычным свеце Н. Мацяш з’яуляецца вобраз Надзеi. Надзея нара-

джаецца найперш пошукам душэунага апiрышча у спагадзе сяброу:

Шыбуй сюды, знявераны i стомлены! // Тут рук сяброускiх шчырае
цяпло (Д, 13). Сродкамi сiнтаксiчнай выразнасцi: недагаворанасцю,

пауторамi, клiчнымi зваротамi, антытэзай (“сонечная смуга”, “пала-

хлiвая радасць” i iнш.) – аутарка перадае унутраную трывогу i ле-

туценнi лiрычнай гераiнi, якая уласнае жыццë уяуляе своеасаблiвым

шляхам са шматлiкiмi перашкодамi: I падаюць пад ногi вëрсты. //
Iдзëм праз лëс, нiбы праз лес, // Наперарэз, наперарэз // Вялiкай, па-
лахлiвай радасцi! (Д, 23).

У душы лiрычнай гераiнi жыве перакананне, што жыццëвыя цяж-

касцi, няупэуненасць у будучым з’яуляюцца неад’емнай часткай ча-

лавечага iснавання: Па жыццi не прайсцi, // Каб не зведаць бя-
ды (Д, 63). Культ пакорлiвай пакуты – адметная рыса творчага

самавыяулення Н. Мацяш. А. Швейцэр падобную пакору лëсу ва

умовах залежнасцi ад сусветных падзей тлумачыу iмкненнем асобы

усталяваць духоуную сувязь са светам: Дасягненне унутранай свабоды
сведчыць, што чалавек знаходзiць у сабе сiлы успрымаць усе варункi
лëсу такiм чынам, што яны дапамагаюць яму стаць больш глыбокай
i духоунай асобай, ачысцiцца, дапамагаюць захаваць у душы супакой
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i мiр5. Менавiта такiм шляхам iшла аутарка першай сваëй паэтыч-

най кнiгi “Агонь” да жыццëвага пазiтывiзму, жыццесцвярджальнасцi.

Ва умовах бясконцых выпрабаванняу жорсткага лëсу, якiя бачылiся

лiрычнай гераiнi Н. Мацяш як збег абсурдных сiтуацый, а расчара-
ванне – як абвал (Д, 26), зыходна прадвызначаны жыццëм, яна адчу-

вала здольнасць знайсцi у сабе зерне духоунай сiлы, каб не кiнуцца

у абсалютную роспач i знявер’е: Пазбiраю у жменю смутку зëрны, //
I у цыганкi добрай на вачах // Аднясу, шпурну на дно азëрнае // Свой
былы i будучы адчай (Д, 24). Падобную прыроду пошукау духоунага

самаудасканалення праз стан драматычнага экзiстэнцыявання слушна

тлумачыу Ф. Шлегель:

Сум у яго першаснай форме – гэта нявызначанае, пастаяннае iмкнен-
не, нявызначаная дзейнасць,што разыходзiцца ва усе бакi i ва усiх накiрун-
ках, нявызначаная цяга, якая скiравана не на канкрэтны прадмет, аднак
мае бясконцую мэту да нявызначанага духоунага развiцця i фармiравання,
да бязмежнай паунаты духоунай дасканаласцi i завершанасцi6.

У 70-я гады лiрычная гераiня Н. Мацяш яшчэ з большым дра-

матызмам паглыбляецца ва уласную экзiстэнцыю. Яна вастрэй ад-

чула няупэуненасць у рэалiзацыi сваiх жыццëвых памкненняу, неда-

сяжнасць суцэльнай дасканаласцi i гарманiчнасцi людскiх узаемаста-

сункау. Жыццëвы вопыт прыводзiу яе да высновы, што “унутраная

непадуладнасць” – вынiк кiнутасцi асобы у свет ужо iснуючых маг-

чымасцяу i абставiн. Такая няупэуненасць спараджала у сэрцы лiрыч-

най гераiнi адносiны да жыццëвых злыбедау як да кону, што гартуе

i удасканальвае дух чалавека на шляху да iснага: Цi скажу, што
жыццë – не удалося, // Што была неспагаднаю доля, // Бо уплятала
куколь у калоссе, // Град i засуху слала на поле? // Як бы склауся
мой лëс, каб не знала // То празрыстай, то душнай маркоты // Па
усiм тым, што мяне абмiнала, // Што не прыйдзе нi заутра, нi по-
тым? (Д, 44). У 70-я гады у мастацкiм свеце Н. Мацяш з’яуляюцца

лейтматывы сцвярджэння жыцця як пераадолення, гатоунасцi да пас-

таяннага самаахвяравання (Даецца толькi тым жывучасць, // Хто
годны у муках сцвердзiць сваë я7). Лiрычная гераiня верша “Цi ска-

жу...” прыходзiць да усведамлення сэнсу уласнага жыцця у тым, каб

быць залежнай ад iншых, быць некаму патрэбнай. Адным са шляхоу

5 А. Швейцер, Этика благовения перед жизнью, “Идеал” 1994, № 5, с. 9.
6 Ф. Шлегель, Эстетика. Философия. Критика: В 2-х т.,Москва 1983, т. 1, с. 184.
7 Н. Мацяш, Паварот на лета: Вершы, паэмы, Мiнск, 1986, с. 19.
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адолення асабiстых душэуных пакут лiрычная асоба Н. Мацяш бачы-

ць у паратаваннi працай (“Цуд не бывае нечаканы..”, “Твайго палону

прагну я...” i iнш.): Твайго палону прагну я – // Не пакiдай мяне, ра-
бота. // Хай дыхае у твар спякотай // Ралля суровая твая. // Адно
на ëй, адно на ëй // Каласаваць таму спакою, // Што непастойнасцю
сваëй // Знявечаную памяць гоiць (Д, 16).

Спецыфiка паэтычнай мадэлi свету Н. Мацяш у тым, што ужо

у пачатковы перыяд творчасцi выразна прасочваецца скразное эва-

люцыйнае паглыбленне яе лiрычнага “я”. У раннiх творах аутарка

сцвярджала пакуль што iндывiдуальны характар душэуна-эмацыйных

узрушэнняу чалавека, была пераканана у тым, што у кожнага свой
смех i свае слëзы8, а яе унутраны песiмiзм – гэта шчаслiвая туга9. Та-
кая абвостраная экзiстэнцыйная напоуненасць эмацыйнага цэнтру паэ-

зii Н. Мацяш фармiравалася яе уласным унiкальным лëсавым шляхам,

якi прыводзiу лiрычную гераiню да гатоунасцi пераадольваць няш-

часцi, боль i скруху, па-фiласофску мудра пераасэнсоуваць жыццëвы

мiнор, па-асаблiваму усцешвацца магчымасцi паунавартаснага сцвяр-

джэння у нялëгкiх выпрабаваннях: Так, толькi гэтак быць павiнна: //
Аднойчы спрагнуць трох дарог // I выбраць тую пуцявiну, // Дзе згу-
бай грозiць кожны крок, // Каб – усмiхнуцца пераможна!10

Свет, ва уяуленнi аутаркi, на гэтым этапе яе экзiстэнцыйных

спасцiжэнняу жыцця – нярэдка адстароненая пустэча, вакуум, не

здольны не толькi зразумець, суадчуць трагедыю гераiнi, але якi на-

ват iснуе у iншым з Чалавекам вымярэннi. Самой прыродай, даводзi-

ць аутарка, наканавана душэуная неутаймаванасць, адчай i разгубле-

насць: Ды як набыць бясстрашнай сiлы // Без горычы, без наракання //
Сысцi у нябыт, а што любiла – // Пакiнуць тут усë дазвання, // Калi
й надзеiнка не свецiць.. (Д, 353).

Ж.-П. Сартрам некалi быу кiнуты пастулат: Чалавек – гэта бу-
дучыня чалавека11, якi тлумачыуся аутарам як асуджанасць асобы

у стане “закiнутасцi”, адзiноты на пошук падтрымкi толькi уласных

сiл, на выдумванне станоучага вобраза свайго “я”. Так i лiрычная ге-

раiня верша “Рака” непакоiцца недасяжнасцю сваiх марау: Што мi-
нулася, не шкада, // Што мiнулася – бласлауляю. // Нават страты

8 Н. Мацяш, Паварот на лета: Вершы, паэмы, с. 27.
9 Там сама, с. 24.
10 Тамсама, с. 19.
11 Ж.-П. Сартр, Экзистенциализм – это гуманизм, (в:) Сумерки богов. Сост.
и общ. ред. А. А. Яковлева: Перевод, Москва 1990, с. 328.
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i нават боль // Светлай нотай маëй адзначу, // А над тым, што нi-
колi са мной // Не адбудзецца – плачу, плачу... (Д, 300). Ва умовах, калi

уласны лëс бяссiльны сам зыначыць (Д, 262), Н. Мацяш прыходзiць да

высновы, што пакуты – жыццëвы кон, а прыманне ëю уласнага трагiч-

нага лëсу змяняецца своеасаблiвым подзвiгам пакутнiцтва: Я удзячна
нялëгкаму лëсу: // Я рада, што мне сумаваць, // Што мне захлынац-
ца тугою, // Нязбытнай нi удзень, нi уначы // (Якое паветра ту-
гое...) (Д, 93).

З цягам часу пакутлiвыя пошукi разумення лiрычным “я” Н. Ма-

цяш жыцця ва усiх яго праявах адухоуленага Боскiм дыханнем, як

вышэйшай каштоунасцi, i пашырэнне у свеце гэтага уяулення межау

мiкракосмаса асобнага чалавека да касмiчных маштабау прыводзiла

яе гераiню да заканамернага вынiку – абвостранага адчування сваëй

грахоунай правiннасцi,што спараджала душэуны крызiс, пераадольва-

ючы якi паэтычная асоба унутрана узвышаецца праз свядомы выбар

найцяжэйшых жыццëвых варункау i атрымлiвае магчымасць адшу-

каць унiверсальную гармонiю i духоуную чысцiню жыцця: Мой Божа,
пакрыудзi бязлiтасна!.. // Зернейку трэба загiнуць у чорнай раллi. //
Каб выжыць... (Д, 134). Спазнанне асабiстага лëсу выклiкала у яе эк-

зiстэнцыйнае адчуванне духоунай еднасцi з iншымi асобамi, жыццë

якiх таксама апынулася пад цяжарам неадольнай трагедыi: Нас аб-
мiнае радасць палахлiва. // Усе ж плачы сыходзяцца да нас: // Вi-

даць, зашмат на свеце нешчаслiвых... (Д, 22). А.Шапэнгауэр падобнае

духоунае адоленне жыццëвых нягод праз агульнапакутнасць тлумачыу

тым, што усталяваць сувязь з iншымi людзьмi чалавек здольны адзi-
на, калi гэтых асоб яднаюць пакуты, якiя дазваляюць абстрагавацца,
адцягваць увагу ад уласнага трагiчнага усведамлення абсурду12.

У 70-я гады трагiчны пафас выразна пераважае над светлымi фар-

бамi у светауспрыняццi лiрычнай гераiнi Н. Мацяш. Аднак, нават

пры вострым адчуваннi душэунага болю, паэтычную асобу зборнiкау

“Удзячнасць”, “Ралля суровая”, “Прыручэнне вясны” не пакiдае ве-

ра у магчымасць экзiстэнцыйнага выбару, якi наблiжае супрацьлеглы

полюс чалавечай дабрынi, душэунай красы. Лiрычная гераiня вельмi

тонка рэагуе на цеплыню нават самых iмгненных шчырых адносiнау

да сябе, i пераканана у неабходнасцi адорваць iншых сваiм душэуным

цяплом (Чалавек адно датуль шчаслiвы, // Покуль сам умее шчасце
даць (Д, 339)). Усведамленне паэтэсай уласнага лëсу як своеасаблiвага

12 Гл: Е. Коссак, Экзистенциализм в философии и литературе, Москва 1980, с. 67.
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кону пакутау i самотнасцi сужываецца у яе з разуменнем неабход-

насцi пошукау выбаулення праз узаемастасункi з акаляючым светам,

людзьмi: Лëс мой, // лëс мой – цяжкi колас, // часам – цяжкi ка-
мень... // Мне люляць цябе да скону // кволымi рукамi. // Мне з та-
бою // быць сам-насам // i несцi на людзi // то у кароне промняу
ясных // ды у пчалiным гудзе, // то шукаць табе ратунку // ад на-
валы чорнай (Д, 46). Мастацкi свет Н. Мацяш паустае у падкрэслена

дуалiстычным бачаннi, у iм спалучаны полюс суму i веры, полюс незва-

ротнасцi, матэрыяльна субстантываванае паняцце лëсу з магчымасцю

асобы актыуна уплываць на яго.

У пачатку 80-х гадоу песiмiзм становiцца адной з духоуных кан-

стант Н. Мацяш. З’яву пакутнiцтва i адзiноты аутарка пачынае раз-

глядаць як абсурдную сiтуацыю, сумежжа пазiтыву i негатыву, вы-

бауленне з якога – акт iрацыянальны i яшчэ больш пакутлiвы. З гэта-

га адчування безвыходнасцi, трагiзму нараджаецца уласная жыццëвая

пазiцыя: Чым больш пакут, тым болей сiл трываць (Д, 188), што рас-

крываецца паэтэсай праз экзiстэнцыйны матыу агiды да сябе, усве-

дамленне недасканаласцi сваëй Прыроды, iмкненне якой да зямнога

быцця (як вынiк – адчуванне “змарнаваных дзëн”, “пустой дарогi”,

“зямлi пустыннай, нямой”...) перашкаджае рэалiзацыi жыццëвых мар

i спадзяванняу: I чым болей марнуецца дзëн // У пустой, адзiнокай
дарозе, // У знямозе // Усë той жа працяг ëй вiдзëн (Д, 140).

Культ скарэння перад неадольнасцю абставiн характэрны усяму

пакаленню лiтаратарау-сямiдзесятнiкау, у творах якiх асоба як бы рас-

тваралася, спрабавала наблiзiцца да магутных таямнiц свету, пакла-

нялася мудрасцi жыцця, прымала на сябе усе бядоты i смутак. Глыбiнi

жыцця спасцiгаюцца не разумовым наскокам, а пранiкненнем, пакорай,

далучэннем... Толькi пакорлiвая душа здольная прынесцi у свет дабро

i прыгажосць, навучыушыся iм у самога сябе. Гэты матыу трагiчнай

экзiстэнцыi у Н. Мацяш эвалюцыйны: ад яшчэ па-юнацку максiмалi-

сцкага iмкнення пазбавiцца журботна-элегiчнага настрою у 70-я гады

лiрычнае “я” паэтэсы прыходзiць у наступнае дзесяцiгоддзе да кан-

статацыi адчування асаблiвай энергii скiраванасцi да аптымiзму (“На

быстрынi”, “Пяты сезон”, “Вызваленне” i iнш.), у вынiку чаго у падоб-

ных вершах узнiкалi архетыповыя лейтматывы шляху, пошуку: Яшчэ
цягну ярмо тугi // I неразважаных сумненняу, // Ды ужо мне шлях
той дарагi, // Дзе у кроу саб’юся аб каменне (Д, 114).

Неадольная туга, усведамленне асабiстай “пакiнутасцi” спараджа-

ла у лiрычнай гераiнi зборнiкау “Поуны келiх” i “Жнiвень” адчуванне

недасканаласцi усяго Сусвету: нiкчэмны свет, аблудны свет // Агiдзеу
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да ванiтавання (Д, 444). Лiрычная гераiня задавалася пытаннем: цi

з’яуляецца выпадковасцю акт уласнага нараджэння, непазбежнасцю

адзiноцтва i пакутнiцтва людзей: Адно табе // Даводзiцца брысцi ле-
давiкамi гора?... // Няужо нiкога больш, // Адно цябе // Пякельная
тут мучыць смага... // Няужо адзiна ты // У знемагальным пошуку
сцяжыны, // Якая вывела б з сiроцтва?... (Д, 369) У паэзii Н. Мацяш

80-х гадоу матывы тугi, безвыходнасцi, безабароннасцi загучалi яшчэ

з большай сiлай, аднак з’явiлася i новае для паэткi iмкненне уласную

драму пераадолець праз злiццë з болем сусвету.

Роздум лiрычнай гераiнi Н. Мацяш аб трансцэндэнтным сэнсе

уласнага iснавання выяуляе не толькi стан яе прыгнечанасцi i скрухi,

але i вялiкую унутраную сiлу, якая выклiкае духоунае гарэнне, пачуццë

страху: Разглядваеш паныла лямец дзëн, // Адпушчаных на песню – //
Змарнаваных // На тло бясконцых вымаганняу быту, – // Самапава-
гi, песнi той жадзëн, // Разглядваеш бяздарны лямец дзëн, // Аж
моташна ад затхлай поусцi... (Д, 34) У такой драматычна напру-

жанай сiтуацыi страху, страты асабiстых душэуных апор, на мя-

жы уласнай трагедыйнай зломнасцi (“Страх”, “Калi б замовiла свой

страх”, “Жыццë – як казка”) лiрычная гераiня Н. Мацяш не губляе

канчаткова спадзявання на свой душэуны спакой i узаемнае каханне,

глыбокай веры у эстэтычную дасканаласць, высокую маральна-этыч-

ную напоуненасць чалавечай прыроды i свету у цэлым: А свет гэткi
гожы i вабны наукола, // Да шчэму жаданы для кожнай iстоты!.. //
Калi не руку, падавай мне хоць голас – // З-за рэчкi, з-за гаю, з-за на-
шай маркоты... (Д, 186)

Паэтэса-пакутнiца адвяргала уплыу соцыума на развiццë чала-

века, ëй была блiзкай экзiстэнцыйная iдэя самафармiравання асобы

уласнай дзейнасцю, учынкамi, нястомнай працай. Лiрычная гераiня

Н. Мацяш сцвярджала, што быццë спасцiгаецца чалавекам не апа-

сродкавана, не у працэсе мыслення, а толькi непасрэдна, праз яго

асобаснае iснаванне, праз экзiстэнцыю як цэнтральнае ядро канкрэт-

най непауторнай асобы. Толькi у стварэннi i экзiстэнцыяваннi свай-

го “эго” паэтычная асоба Н. Мацяш у вынiку уласнага памежна-

га выпрабоунага вопыту на адно з першых месцау ставiць пачуццë

суперажывання. Душэуны боль за людства, гатоунасць пакутаваць

i “падзяляць” жыццëвы цяжар, прымаць “шчымлiвы лëс” гучыць

у многiх радках паэтэсы: Крычы, мой лëс, пячы, шчымi, // Каб людзi
у шматмiльярдным стане // Нарэшце звалiся людзьмi! (Д, 427).

У 80-я гады выявiлася асаблiвасць метафiзiчнага увасаблення

Н. Мацяш катэгорыi часу, на якое уплывау экзiстэнцыйна-драматыч-
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ны характар яе паэтычнага светабачання. Жыццë у яе уяуленнi – спа-

лучэнне iмгненнасцi i вечнасцi. Матыу iмгнення як канцэнтрацыi аб-

сурду, выразна выказаны у творах Гëтэ, Лермантава, Цютчава, ста-

новiцца у Н. Мацяш знакам трагедыi (“Нам вечна часу не хапае”,

“Прыцяжэнне часу”, “Час – рахманы, бясстрасны, натурысты дзед...”

i iнш.). Чалавек, на думку аутаркi, знаходзiцца пад “ценню ЧАСУ”,

безабаронны перад яго плынню, што спараджае новыя адчуваннi невя-

домасцi i трагiзму: Умее Час, вялiкi дабрадзей, // З канвы нiчога не
пусцiць на глум. //Мая пара спяванак, мук, надзей // Перарасла у пару
мауклiвых дум (Д, 177). Стан “мауклiвых дум” – усведамленне сваëй

адзiноты, адсутнасцi сумоуцы, якое пераходзiць у спрэчку са светам,

няздольным выбавiць Чалавека з аблады смутку i трывогi. Своеасаблi-

васць выяулення у 80-я гады гэтага ключавога экзiстэнцыйнага маты-

ву Н.Мацяш у тым,што адзiнота для паэтычнай асобы – ужо не толькi

суб’ектыунае перажыванне, але i знешнi стан: А-нi-чо-га... Цiха i пу-
ста (Д, 157). Вобразы “нямога свету”, “нямой зямлi”, “нямых дзëн”,

як называе iх паэтка, становяцца у гэты час тыповымi у яе творчасцi

i сiмвалiзуюць адчужанасць лiрычнай гераiнi ад Сусвету: Як тайны
вырыс Космасу, // Маячыць // Светлая постаць – // ЧАСУ пiльны
цень. // Ляжыць зямля пустынная, нямая (Д, 337).

Пошукi духоунага ацалення, адолення жыццëвай трагедыi пры-

водзiлi аутарку да думкi пра неабходнасць маральнага аздараулення,

удасканалення, паратавання асобы шляхам пакаяння i спасцiжэння

духауздымнай моцы любовi: Укрый мяне, любоу мая, // Хоць позiр-
кам замiлаваным, // Каб зноу табой паратаваная, // Жыццë як ëсць
прымала я (Д, 444). Вобразам-лейтматывам, сiмвалiзуючым прагу гар-

монii, святла, узвышэння, з’яуляецца у творах Н. Мацяш гэтага перы-

яду вобраз неба. Але пакуль што гэта адчуванне “нябеснай недасяж-

насцi”, бессэнсоунасцi жыцця, пошук духоунага апiрышча у каханнi

трансфармавалася у вобраз тупiка: Б’ешся, б’ешся, як сляпая пта-
ха. // То аб неба, то аб камянi, // А каханне ж – радасць, а не плаха. //
Я не зычыу плахi. // Адпачнi... // Нават слëз няма, адно здранцвен-
не... // Неба... Тупiкi... Каменне!.. (Д, 138). Адваротнае вяртанне са

свету сваiх надзей у акаляючую нудоту для лiрычнай гераiнi Н. Ма-

цяш, падобна “фiласофii суму” М. Хайдэгера, з’яуляецца нараджэннем

наноу, пераадольваннем душэунага крызiсу, бо вяртае асобе адчуванне

супрычаснасцi з рэальным быццëм: Пасля цяжкiх, бязлiтасных агле-
дзiн // Пачуццяу, што пакутай параслi, // Вярнуся у час, якi мне шчэ
адведзен // На гэтай пакрывауленай Зямлi (Д, 32). Часовы спачын ду-

шы, выбауленне духу з палону “ненасытнага нябыту” паэтычная асо-
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ба знаходзiць у трансцэндэнтным акце уласнай творчасцi:Журавiнкай
iрдзее пэунасць: // Застаецца па нас – напеуным // Лëгкiм клëнiкам
– цень радка. // Пад яго жыццяноснай галiнкай // Пасвятлее хоць на
краплiнку // Сэрцу, бедамi спаласаванаму, // Неумiручаму – // Зака-
ханаму (Д, 47).

На мяжы 70–80-х гадоу у творчасцi Н. Мацяш з’явiлiся экзiстэн-

цыйныя матывы смерцi (“Ведаем, жывëм занадта мала...”, “Мелодый-

ка”, “Назаужды” i iнш.). Апынуушыся у вакууме непаразумення, во-

стра адчуваючы абсурд быцця, аутарка асэнсоувае iдэю смерцi як

этапа на шляху бясконцага пошуку неспазнанай iснасцi, як моманту

падрахункау сваiх жыццëвых наробкау перад актам адыходу у “веч-

ную цëмнач”: Памру – забудуць хутка. Не змагла // Тут вартага зра-
бiць я анiчога (Д, 28). Разуменне смерцi Н. Мацяш блiзкае да эсхата-

лагiчных поглядау М. Багдановiча, якi, палемiзуючы з традыцыйным

вобразам смерцi у выглядзе пачвары з касой, адным з першых у бела-

рускай лiтаратуры выказау iдэю дабрачыннасцi смерцi як неад’емнага

i абавязковага атрыбута жыццëвых вынiкау чалавека. У Н. Мацяш

думкi аб смерцi узнiкаюць у стане журбы, самоты, у iх – пошук сэн-

су жыцця, прага абнаулення, вера у бессмяротны свой працяг (39),

прызнанне таямнiцы чалавечага быцця i акта смерцi як збауляльнай

сiлы ад фiзiчнага пакутнiцтва: Людзi у свеце гэтым – тое голле, //
Па-над якiм вятрам бяды скуголiць // Усцяж, i ноч у ноч, i дзень пры
днi. // Цi чалавек задуманы для болю? // Як ëн жадзëн харашынi!.. //
Не пасягнуць мне розумам маiм // Тваiх намерау велiчных, Прыро-
да. // Жыццë дала – не папытала згоды. // Усе цацанкi-абяцанкi –

дым. //Жыццë бярэш, – i мне зусiм не шкода // Аднойчы развiтацца
з iм (Д, 175).

У 80-я гады, пасля смерцi мамы, адбылася сутнасная змена пог-

лядау Н. Мацяш на смерць: Смерць – яна не у кожным разе дра-
ма... // Родны дом абдымкi расхiне. // I ступлю я у ростул Вечнай
Брамы... (Д, 162). У 90-я гады да Н.Мацяш прыходзiць разуменне таго,

што побыт наш зямны – усяго луска (119), фармiруецца уяуленне пра

жыццë, як ланцуг шматлiкiх пераувасабленняу душы у наноу народжа-

ны арганiзм. Сцвярджаючы iдэю чалавечага метэмпсiхозу (рэiнкарна-

цыi духу), аутарка у размове з уласнай душою прыходзiла да высновы,

што смерць – галоуная “памежная сiтуацыя”, у якой выяуляецца су-

аднесенасць чалавека з будучыняй: Плоць i мая для цябе – // Толькi
чарговая – з безлiчы – абалонка. // Вылузнеш – // Не азiрнешся на-
ват (Д, 372). Такое стауленне Н. Мацяш да смерцi як да з’явы, што не

аднiмае сэнс жыцця, а наадварот, як да сiлы,што выяуляе кошт пакут-
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лiвых пошукау плоцi i духу на працягу усяго жыцця, генетычна род-

наснае светабачанню рускага пiсьменнiка Ф. Салагуба, якi сцвярджау:

Толькi смерць i дае увесь сэнс жыццю... без яе яна была б бессэн-
соунай, як працэс бясконцы, а значыць i бязмэтна працягнуты. Смерць,
падводзячы вынiкi усiм жыццëвым з’явам, утаймоуваючы усю варожасць
i злосць, вырашаючы усе супрацьлегласцi, выратоуваючы ад нясцерпна-
сцi, не толькi асэнсоувае, але i асвятляе жыццë13.

Адсутнасць боязi смерцi становiцца адной з важных характарыстык

духоуных пошукау гераiнi Н.Мацяш i фактычна зыходзiць, па сведчан-

нi самой паэтэсы, ад Рэрыхавага разумення перараджэння чалавечага

духу.

Такiм чынам, Н. Мацяш ужо у раннiх творах засведчыла iмкненне

перадаць багацце нюансау душы лiрычнай гераiнi. Сваю увагу у 60-я –

першай палове 80-х гадоу яна акцэнтавала на неспрыяльных для асо-

бы абставiнах, якiя руйнуюць усталяваную плынь яе жыцця, яе бiягра-

фiю, яе гiсторыю, яе душэуны стан. Цяпер аутарка бачыла чалавека

у адвечным спасцiжэннi пакутау, пошуках адказу на глыбiнныя пы-

таннi быцця. Асэнсаванне гэтых праблем у Н. Мацяш, нягледзячы на

пэуныя тыпалагiчныя аналогii з творчасцi iншых лiтаратарау, выраз-

на iндывiдуальнае. Праз паласу памежных жыццëвых выпрабаванняу

душы лiрычнай гераiнi актуалiзаваны увесь комплекс экзiстэнцыйных

праблем: знешняя прывiдлiвасць i правiдэнцыйная наканаванасць ча-

лавечага лëсу, бясконцыя пераадоленнi станау самоты i пакутнiцтва,

феномен смерцi, сэнс быцця.

Напрыканцы 80-х гадоу раскрылiся новыя гранi фiласофскiх спас-

цiжэнняу Н. Мацяш, усë часцей ëй “хочацца маучаць”, засяроджвацца

i разважаць, прыходзiць жаданне пазбавiцца эмацыйнай мiтуслiвасцi,

разладжанасцi пачуцця. Яна канстатуе, што у жыццi настау той мо-

мант, калi прыпадае да грудзей з павiннай // сталасць марнакрылая
мая14, а пара спяванак, мук, надзей // перарасла у пару мауклiвых
дум (Д, 177). Ключавымi у мастацкiм свеце Н. Мацяш становяцца во-

бразы “бязгучнасцi”, “цiшынi”, “знямеласцi”, як выяуленне глыбокай

унутранай сцiшанасцi, пачуццëвай затоенасцi. Пачуццë кахання набы-

ло новыя, яшчэ болей элегiчныя абрысы, лiрычная гераiня канстатуе,

13 Гл.: В. В. Люкевич, Фëдор Сологуб. Тяжба с обезличенным, бездуховным ми-
ром, “Народная асвета” 2000, № 2, с. 98.
14 Н. Мацяш, Паварот на лета: Вершы, паэмы, с. 94.
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што стан эмацыйнай узрушанасцi, палкасцi, адчуванне “напятай цi-

шынi” (“У садзе”) з’яуляюцца для яе меней прывабнымi, чымсьцi глы-

бiня медытатыунай разважлiвасцi: Супакою майму не здзiуляйся: //
Цiха-цiха на дне (Д, 158). Адчувальным становiцца унутраны парыу

паэтычнай асобы Н. Мацяш да новых ступеняу быцiйнай гармонii.

Яна не хоча вярэдзiць адбалелае, наноу перажыць самазабвëнае ка-

ханне, якое можа стаць душэунай драмай i пакутай у тым лiку i для

выбраннiка: I голас твой не узварушыу, // I твой прыезд амаль не
узрушыу (Д, 159). Такiя “выгасанне”, “выстыласць” сардэчнага па-

чуцця палохалi лiрычную гераiню, пакiдалi адчуванне душэунай пу-

статы, знямогласцi, няздольнасцi па-ранейшаму самааддана тужыць

i радавацца каханню: Мне вусцiшна, што ужо не бачу // Куды iду я,
хто тут я, // Што, як раней, слязой гарачай // Не ускiпвае туга
мая (Д, 170).

Важным у сваiм духоуным свеце яна пачынае лiчыць менавiта

тое пачуццë, якое можа несцi пазiтыу iншым, усцешваць iх сэрцы.

Паэтычная асоба Н. Мацяш iмкнецца багацець пашырэннем душы,

“шчырасцю i пяшчотай” (“Немiнальнасць”). Сталая лiрычная гераiня

Н. Мацяш 90-х гадоу пачынае глыбей успрымаць паунату асабiста-

га быцця, сузiраць яго новыя паверхi, успрымаць жыццë ва усëй шы-

рынi яго праяуленняу, у тым лiку з няспрауджанасцю мар, самаачы-

шчэннем i боллю. Калi на пачатку творчасцi светлымi, аптымiстыч-

нымi акордамi аутарка iмкнулася зменшыць адчуванне болю i смутку,

трывогi i неспакою, то у пазнейшыя часы прага пераадолення ланцу-

га дысанансау, прага гармонii як вышэйшага трансцэндэнтнага сэнсу

быцця становiцца душэунаю канстантаю яе лiрычнай гераiнi.

Суладнасць i гармонiя лiрычная гераiня Н. Мацяш знаходзiць най-

перш у гiстарычным мiнулым, у навакольнай цiшы, прыродзе, пра-

светленая iх iдэальнай iснасцю. Сучасныя дасягненнi прагрэсу ужо не

здольныя крануць тонкiя пачуццëвыя струны яе душы. Сапрауднае

i сутнаснае у свядомасцi i сэрцы лiрычнай гераiнi аддадзена мiнуламу

у яго непадзельнасцi, дзе успамiны дзяцiнства напауняюцца уяуным,

iдэалiзаваным зместам. Сучаснае у паэтэсы падсвядома асацыiрава-

лася з болем, пакутамi, расчараваннямi i адвечнай цягай да высока-

га, да “ззяння душы”. Гармонiя, на думку Н. Мацяш, даецца чала-

веку не са знешняга свету, яна з’яуляецца унутранай дадзенасцю ча-

лавека: Узросту не мае Гармонiя // Не ведае межау Краса. // Свя-
цiць на сцяжынцы й найвузенькай // Святлу чалавечай душы, // Па-
куль ëй жывiльная Музыка // Нябëснай крынiчкай гучыць! (Д, 51).

Пры гэтым, калi у раннiх вершах прынцып гармонii рэалiзавауся паэ-
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тэсай пераважна на узроунях асобасным (улагоджанне суiснавання

усiх складнiкау псiхiчнай структуры iндывiда) i мiжасобасным (гар-

монiя ва узаемастасунках памiж iндывiдуумамi), то у творах пазней-

шага перыяду Н. Мацяш аддае перавагу гармонii у трансцэндэнтным

плане (iмкненне гарманiчных адносiн найперш з наваколлем, як пры-

родай i нацыянальным локусам, з Космасам, Богам). Немагчымасць

адшукаць уласную душэуную гармонiю успрымаецца яе лiрычнай ге-

раiняй найперш як няздольнасць самавыявiцца, адмежаваушыся ад

людзей i Госпада, калi прыходзiць замест веры у сябе – // толькi
боль, боль у сэрцы, // абмежаваным смяротна (Д, 438). У занядбаннi

духоуных каштоунасцей бачыць лiрычная гераiня прычыны парушэн-

ня суладдзя ва узаемастасунках чалавека i Сусвету: Сëння мы маем
Чарнобыль, – // Немiнальную кару за глум скарбау духоуных, // За
пагарду да гармонii свету15.

У мастацкiм свеце Н. Мацяш 90-х гадоу на цэнтральнае месца вы-

ходзiць асэнсаванне не асабiста-iндывiдуальнага, а у першую чаргу

заклапочанасць агульналюдскiмi праблемамi i маральнымi крызiсамi

сучаснасцi. Лiрычная гераiня адчувае арганiчную непарыунасць, знiта-

ванасць з суайчыннiкамi, сваю прыналежнасць да сферы калектыунага

у яго найвышэйшым людскiм сэнсе. Змянiуся i сам тып лiрычнага

суб’екта з паэтычнага “я” на “мы”: Стаiмо на рагу // захаду i узыходу
уласных iлюзiй, // сплаканныя, знерваваныя, // з дакорамi да спа-
дарожных. // Бездапаможныя. // Дарослыя дзецi16. Эпiцэнтрам яе

духоуных шуканняу становiцца шлях да унутранай гармонii праз адор-

ванне iншых уласным душэуным святлом: Сагрэем душы усiх цяплом
сваiм. // Яшчэ прыластаучыцца наша свята, // Яшчэ прытульна бу-
дзе люду у iм (Д, 448). У мастацкай сiстэме Н. Мацяш выразна акрэс-

лена эвалюцыя праблемы светапазнання з яе пытаннямi быцця асобы

у свеце да яе змены праблемай светасвядомасцi, калi лiрычная гераiня

важным для сябе пачала лiчыць “з людзьмi пра шлях i долю гава-

рыць”, у вынiку чаго асабiстае саступiла на другi план перад агульна-

чалавечым. Падобную думку выказвау i У. Калеснiк:

Загалоуная экзiстэнцыяльная праблема Н. Мацяш – гэта праблема
лëсу i сэнсу жыцця, вызвалення цела ад болю, духу ад дыктату, хлуслiвага
рыгарызму “маралi натоупу, што ад часоу патопу топiць слабых у багне
пошлых догм”. Прага абраннiцтва, але не для сябе, для сусвету17.

15 Н. Мацяш, Жнiвень: Лiрыка, Мiнск 1985, с. 41.
16 Н. Мацяш, Палëт над жытам: Вершы, Брэст 1998, с. 44.
17 У. Калесн iк, Дар гармонii, (у:) Мацяш Н., Памiж усмешкай i слязой, с. 15.
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Паварот ад засяроджанасцi лiрычнага “я” Н. Мацяш на трагедыi

уласнага быцця, ад ранняга яе жадання у сабе знайсцi апору й ра-
ду18 адбывауся у паэтэсы праз адмауленне сваëй самасцi, нават сваëй

фiзiчнай iснасцi, праз iмкненне да злiцця з унiверсумам, або да кан-

статацыi уласнай “фiзiялагiчнай страчанасцi”: Надарваецца ж гэткi
цуд: // Бы збоч самой сябе стаю я, // А усë, што мне балела тут, //
Як падалiст, ля ног шумуе (Д, 446).

Пераважна экзiстэнцыйнае мастацкае мысленне Н. Мацяш скiра-

вана найперш на пазнанне “сутнасцi быцця” у памежнай сiтуацыi: гэта

эпiцэнтр унутранай катастрофы, стан крызiсу, момант разбурэння све-

ту i чалавечай душы, калi “свет без Бога” ператвараецца у “свет без

чалавека”, i нават “свет без асабiстага я”. Свядомасць канца ХХ ста-

годдзя – дысгарманiчная, адзiнокая, хваравiтая, свядомасць “раскола-

тага я” перад сусветным апакалiпсiсам вызначыла па-новаму, ужо як

калектыунае падсвядомае, трагiчны эмацыйны тон лiрыкi Н. Мацяш

гэтага перыяду.

На мяжы 80–90-х гадоу Н. Мацяш захапiлася паэтычнай спадчы-

най i светапоглядам М. Рэрыха, якi стау для паэтэсы той асобай, якая

дапамагла адшукаць нерэалiзаваны унутраны патэнцыял, душэуную

гармонiю, шлях да Бога. Шэраг творау гэтага перыяду паэтэса на-

пiсала пад непасрэдным уплывам творчасцi М. Рэрыха, аб чым свед-

чаць i эпiграфы з яго кнiгi “Жывая Этыка” у такiх вершах Н. Ма-

цяш, як “Неасягласць”, “Набалелае”, “Не руйнаваннем”, “I дзеля цябе”

i iнш. Маральна-духоуны воблiк лiрычнай гераiнi Н. Мацяш, яе эма-

цыйна абвостранае успрыманне быцця, прага адысцi у свой замкнëны

суб’ектыуны свет i адначасова цiкавасць да агульналюдскiх праблем

былi блiзкiмi да экзiстэнцыйнага адчування паэтычнай асобы М. Рэ-

рыха, трагiзму быцця, разумення ëю неабходнасцi сублiмацыi на ма-

жоры. Так, у вершы “I дзеля цябе”, эпiграфам да якога аутарка узяла

радкi з кнiгiМ. РэрыхаТаму пашлем святло, // хто усмiхаецца цемры,

Н.Мацяш звярнулася да паутаральнага у творчасцi рускага мыслiцеля

матыву узвялiчвання духу жыццëвым аптымiзмам: Усмiхнiся: // Дай
навочна з’явiцца таму, //Што вечна // I у табе залачае, – // Твайму
Вялiкадню, // Тваëй перамозе радасцi // Над адчаем! (Д, 344).

М. Рэрых з’яуляуся для Н. Мацяш той постаццю, праз сцвярджэн-

не i адмауленне у канчатковым выпадку якой паэтэса падышла да

усведамлення глыбiннага сэнсу любовi да свету, у якiм бачылася ад-

18 Н. Мацяш, Палëт над жытам: Вершы, с. 85.
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люстраванне Прыгажосцi i Гармонii. Рускi фiлосаф У. Салауëу пра па-

добную пакутлiвую, але плëнную змену жыццëвых iдэалау выказауся

наступным чынам:

Адмоуны працэс усведамлення ëсць разам з тым працэс станоучы, –
i кожны раз як дух чалавечы, разбiваючы якога-небудзь старога кумiра,
гаворыць: гэта не тое, чаго мне хочацца, – ëн ужо гэтым самым дае нейкае
вызначэнне таго, чаго ëн хоча, свайго сапрауднага зместу19.

Праз творчасць М. Рэрыха Н. Мацяш прыйшла да новых рэлiгiйных,

у тым лiку малiтоуных, матывау, да светапогляднай эвалюцыi свайго

мастацкага свету. Свядомая арыентацыя паэтэсы на паэтычную тра-

дыцыю М. Рэрыха з’явiлася своеасаблiвым грунтам для “узбагачэння”

яе мастацкага стылю, мадыфiкацый ключавых пачаткау яе паэтыч-

нага слова. Наследаванне асобных рамантычных элементау паэтыкi

i вобразнасцi свайго “духоунага настаунiка” дапамагала паэтэсе выя-

вiць духоуны пошук свайго “унутранага я”, адолець новыя шляхi сама-

пазнання.

Напрыканцы 80-х гадоу паэтэса перажыла складаны душэуны

крызiс, пераадолець якi ëй дапамагла глыбокая вера у ачышчальную

моц унiверсальных хрысцiянскiх iсцiн. Натхнëная адпаведным адчу-

ваннем жыцця у канцы ХХ стагоддзя, Н. Мацяш стварыла шэраг

вершау, якiя можна аднесцi да узорау духоунай паэзii. У многiх яе тво-

рах гэтага часу канцэптуальнае значэнне набываюць такiя паняццi, як

“Святое Слова”, “вогнiшча духу”, “нябëсны знак”, “малiтва”, “увас-

крашэнне”, “Вялiкдзень”, “хрыстосаванне”, “Адам i Ева”, “рай” i iнш.

У паэтычным свеце Н. Мацяш гэтай паласы жыцця з’явiлiся сцiша-

ныя, стрыманыя, малiтоуныя iнтанацыi. Паэтэса у творах 90-х гадоу

закранула шырокi спектр рэлiгiйных матывау, сярод якiх вылучаюцца

матывы асабiстай вiны, пакаяння, духоунага узвышэння, услаулення

Творцы, вызвалення чалавечага духу i iнш.

На працягу 80–90-х гадоу Н. Мацяш усë часцей, як да своеасаблi-

вага выратавальнага сродку, звярталася да жанру малiтвы. Малiтвы

паэтэсы вызначаюцца унутранай эмацыйнай палкасцю, узнëсласцю,

незамглëнасцю паэтычнай думкi. Адпаведную назову дала паэтэса

i кнiзе “Душою з небам гаварыць”. Весцi размову з небам – гэта не што

iншае, як малiцца. Сама пiсьменнiца уласную прыхiльнасць да гэтай

жанравай формы патлумачыла у выпакутаванай усëй сваëй творчасцю

19 В. Соловьев, Исторические дела философии, “Вопросы философии” 1988, № 3,
с. 125.
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сапрауднай фiласофскай максiмай: Паэзiя найблiжэй да жанру малiт-

вы. Малiтвай яна i павiнна заставацца заусëды, бо толькi споведзь
можа увабраць у сябе самыя патаемныя зрухi душы20. Толькi у найвы-

шэйшай, боскай iснасцi, як даводзiць Н.Мацяш, у вершах, ëсць глыбiн-

ны паратунак чалавечай душы, спаталенне надзей, iдэя жыццядайна-

сцi i чалавекалюбства, шлях ад недасканаласцi, грахоунасцi праз шчы-

рае пакутнае пакаянне да прасветленасцi i вялiкасцi. У гэтым бачыцца

аутарцы адвечная патаемнасць, цуд i прыгажосць,што узвышаюць ча-

лавечы дух. У вершах “Вячорная малiтва”, “Малiтва за усiх” i iнш.

Н. Мацяш трансцэндэнтна паглыблена асэнсоувала сакральна-сiмва-

лiчны вобраз мацi-Беларусi, даводзячы праз пачуццë патрыятызму

найвышэйшую евангельскую iсцiну “любовi да блiжняга”, якiм, ва

уяуленнi паэтэсы, з’яуляецца кожны суайчыннiк.

Адным з вядучых у духоунай паэзii Н. Мацяш з’яуляецца матыу

вызвалення духу як этап пазнання самога сябе у спалучанасцi з су-

светам (Калi чалавек у зямлю сыходзiць, // Вылушчваецца з яго //
зернейка Духу // Зерне духу раба... (Д, 462)). Паэтэса спавядае iдэю

магчымасцi спасцiжэння таямнiцы чалавечай прыроды, асабiстага бо-

гападабенства, вобраза Творцы у сваiм мiкракосме адзiна праз сама-

пазнанне, рэлiгiйнае узвышэнне духу.

Жанравая спецыфiка малiтвы заключаецца у тым, што яе асно-

ву могуць складаць не толькi хвала Богу, пэуныя просьбы, але так-

сама i асобныя звернутыя да Госпада думкi, выказванне удзячнасцi.

У вершы “Божа, ты й дзеля мяне...” Н. Мацяш своеасаблiва трак-

туе платонаускае разуменне любовi як iмкнення асобы да духоунай

цэласнасцi: Божа, // Ты й дзеля мяне // Расхiнуу белы свет. // Дзя-
куй! // Вось, // Расцiнаюся й я прад Табою, // Растапляюся – // Да
самастраты, // Да страты уласнае самасцi зямной, // Каб святоунай
святлотай // Растапiлася // Горкая пладавiна // Абмежаванасцi
i спаняволi21. Чалавечае шчасце, па перакананнi паэтэсы, зыходзiць

з вялiкаснага i самаадданага памкнення кожнай часцiнкi чалавечай

душы да злiцця з прыродным Сусветам, Творцам. Цэнтральным у вер-

шы з’яуляецца матыу пакаяння, адказнасцi асобы за шматпакутнасць

шляхоу чалавецтва. У гэтым творы таксама гучыць своеасаблiвы ды-

ялектычны працяг папярэдняга матыву вызвалення духу, якi атая-

20 Духоуная лiрыка Нiны Мацяш, (у:) Руска-беларускае лiтаратурнае узаемадзеянне:
гiсторыя, сучасны стан, перспектывы:Матэрыялы мiжнар. навук. канф. (18–19 снеж-
ня 2003 г.): У 2-х ч. Пад агул. рэд. М. I. Мiшчанчука, Брэст 2004, ч. 1, с. 187.
21 Н. Мацяш, Богава дрэва: Вершы, Мiнск 2004, с. 54.
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самлiваецца лiрычным “я” з усведамленнем недасканаласцi чалаве-

чага мiкракосму i спадзяваннем на падтрымку Творцы у асабiстым

змаганнi з грахом. Цiкавым узорам вершаванага малення з’яуляецца

“Малiтва Апанаса Фiлiповiча”, твор, у якiм выявiлася iдэйна-зместа-

вая сугучнасць агульнай лiтаратурнай тэндэнцыi 90-х гадоу, калi

беларускiя пiсьменнiкi пачалi ставiцца да малiтвы як да спецыфiчнай

формы выяулення высокага грамадзянскага, патрыятычнага пафасу

(С. Гаурусëу, Р. Барадулiн, Д. Бiчэль-Загнетава, I. Багданава, I. Баг-

дановiч,М. Пракаповiч, Г. Тварановiч-Сеурук, З. Дудзюк i iнш.). Дамi-

нантай “малiтваспеву” (М. Скобла) Н.Мацяш з’яуляецца заступнiцтва

аутара перад Творцам за наш народ, звароты да светлых сiл косма-

су аберагчы Беларусь ад iншавернай навалы, ад бяды нацыянальна-

га нiгiлiзму, дыдактычна-павучальныя заклiкi да маральнай чысцiнi,

дасканаласцi, духоунага адраджэння краiны. Малiтва паэтэсы вызна-

чальная i у плане сваëй iдэйна-вобразнай “блiзкасцi” да традыцый-

нага царкоунага малення, падчас якога патрабуецца прытрымлiвацца

адпаведных канонау: усведамляць, што уласнае iснаванне знаходзiц-

ца у руках Творцы i чалавек поунасцю належыць Яму; дзякаваць за

жыццë i тое добрае, што было у iм; спадзявацца на дапамогу Гос-

пада, даверыушыся Яго волi. Такая “блiзкасць” прагледжваецца i на

формаутваральным узроунi: Н.Мацяш удалося дакладна перадаць бiб-

лiйна-малiтоуны тон гучання сваëй малiтвы, у тым лiку i пры дапамо-

зе iнверсii, пераносу iнтанацыйнага акцэнта у вершы на фiнал i рыт-

мiчнага выдзялення ключавога слова, а у радку – перамяшчэннем яго

з канца на пачатак: Мацi Божая, // Царыца Нябесная, // Багародзi-
ца Дзева Прасвятая Купяцiцкая, // Адзiна Чыстая i Блаславëная, //
Над юдоллю зямною Схiлëная... // Прачыстая Дзева, // Убогiх заступ-
нiца, // Грэшных паратоунiца, // Хрысцiян усiх атулiцелька i збавi-
целька!.. // Царыца Нябесная, // Агiдзiтрыя Дабрачынная, // Навучы,
навучы мя, // I умацуй, умацуй мя // У трываннi, у любовi, // Днесь,
i прысна, i на векi вякоу Мiласэрдная!... / Я не ведаю, // Што мне
тут наканавана, // Але ведаю, // У Каго i у Што веру я (Д, 419).

Матывы руху, пошуку, разняволення духу з’яуляюцца своеасаб-

лiвым iндэксальным знакам i мастацкага свету паэтэсы 90-х гадоу.

Яе лiрычная гераiня выяуляе спадчынна-генетычную унiверсальнасць

i унiкальнасць свайго духоунага “я”, адно з цэнтральных месцау,

у якiм займае прага духоунага узвышэння, iдэя трансцэндэнтнага са-

масцвярджэння: Душа не ведала спачыну. // Дай, Бог, ëй долi у даль-
шым руху. // Ты нам не толькi жаль пакiнуу: // Свяцiцьме велiч
Твайго духу (Д, 246). Паэтычная асоба Н. Мацяш канстатуе важ-
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ны этап уласнага жыццëвага пасталення, стан самапачування, калi

ланцугi сарваны з духу. Асноунымi каардынатамi духоуных пошукау

яе лiрычнага “я” становiцца асаблiва пранiкнëнае адчуванне вечных

агульналюдскiх каштоунасцей, паняццяу Дабрынi, Спагады, Дараван-

ня, Прыгажосцi. Для Н. Мацяш асэнсаванне гэтых катэгорый не было

новым, аднак у 90-я гады яно набыло асаблiвы характар экзiстэнцыя-

вання, новую сэнсава-духоуную напоуненасць, калi цэнтральнае месца

у мастацкiм свеце паэтэсы занялi духоуна-нябесныя, вечныя вобразы

i матывы. Лiрычная асоба пiсьменнiцы падкрэслiвае важнасць сагрэць
душы усiх цяплом сваiм (Д, 448), акцэнтуе увагу на тым, што толькi
свет дабрынi можа дух наш увечнiць (Д, 450), iмкнецца пераканаць

усiх, што мiнецца зямное... // адно не мiне – // шуканне Красы мiж
марноты (Д, 447).

Яркiмi узорамi духоунай лiрыкi паэтэсы з’яуляюцца такiя вершы

90-х гадоу, як “Бачыць Бог...”, “Не руйнаваннем”, “Адыходзяць мае

беларусачкi...”, “Не чуе”, “Свяцiся”, “Пасля”, “Хрыстос уваскрос”,

“Яшчэ усë...” i iнш. Характэрнай рысай духоунай лiрыкi Н. Мацяш

з’яуляецца прысутнасць у паэтычнай тканiне вершау акрамя вобразау

нябеснага Творцы i святых, апавядальнiка – лiрычнага “я”, таксама

i вобраза уяунага суразмоуцы-чытача, пра якога найчасцей i скiрава-

ны духоуныя клопаты, просьбы-маленнi аутаркi: Усшэсця Госпадава
дзень. // Вялiчанне усëмоцы Духу. // Прыпятых да зямлi людзей //
Слоу шаматкая пацяруха. // Спаконлiва цалуе крыж // Хто целам,
хто душой калекi. // I вочы кожнага – наузвыш, // I модлы кож-

нага – пра лекi. // А строгасць воблiкау Святых // Тысячагоддзi
усцяж вястуе: // Гасподзь схiляецца да усiх, // Ды духам нiцых Ëн
не чуе (Д, 431).У паэзiiН.Мацяш 90-х гадоу па-ранейшаму яшчэ моцна

гучалi эмацыйны мiнор, элегiзм, меладраматычныя спады, аднак усë

часцей паэтычнае пачуццë лiрычнага суб’екта ураунаважвалася апты-

мiстычнымi акордамi ад разумення глыбокай трансцэндэнтнай сувязi

асобы з Творцам. Духоуны абсяг роздумау лiрычнай гераiнi раскрывае

шматлiкiя гранi жанрава-стылявога, фiласофскага кiрунку творчых

пошукау паэтэсы. Духоуныя матывы вершау Н. Мацяш з’яуляюцца

заканамерным звяном эвалюцыi яе мастацкага свету i творчай iндывi-

дуальнасцi.

У пошуках Бога Н. Мацяш зведала розныя пакручастыя шляхi.

Аднак, як слушна зауважыу фiлосаф-экзiстэнцыялiст Л. Шастоу, ча-

лавек у падобных пошуках не здольны дасягнуць сваëй канчатковай

мэты, бо не можа ведаць пра апошнiя моманты уласнага iснавання.

Пры гэтым чалавек мае свабоду змяняць светапогляд, i моц перака-
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нання неабходна захоуваць толькi у адносiнах з людзьмi, якiм неаб-
ходна ведаць, у якiх выпадках i у якой меры яны могуць на нас раз-
лiчваць22. Асэнсоуваючы экзiстэнцыйнае iмкненне асобы да духоунага

ачышчэння i самаудасканалення, К. Юнг выказау думку, што падыс-

цi да адзiнай Рэальнасцi (Бога) можна толькi прайшоушы да канца

праз пласт уяунага мноства, праз мiльëны пакаленняу продкау, праз

нацыянальную свядомасць, арганiзаваную рэлiгiйнасць царквы, музы-

ку i шмат iншага23. Напружанасць спасцiжэння уласнага унутранага

свету, свайго “я” праз пошук “духоунага”, “нябеснага” дапамагала

паэтычнай асобе Н. Мацяш выявiць шматколерную гаму яе пачуццяу,

рэфлексiй, калi у адно цэлае аб’ядноуваюцца жыццëвая скруха iжыцця-

любны настрой, адчуванне асабiстай драмы i глыбокая надзея: Сшы-
вае лëс крывой iголкай // Памкненнi й чыны нiткай скрухi. // Ду-
ша нектар свой, быццам пчолка, // Усë шукае у полi руху (Д, 18).

Гэтая узгодненая палярнасць эмацыйнага тонусу на новым кругабе-

гу рэчаiснасцi дапамагае ëй выявiць высокi кошт паняццяу Любовi,

Дабра, Красы, Вернасцi, Надзеi, якiм прысягае, застаецца адданай да

скону паэтычная асоба Н. Мацяш:Жыццю векавечна у далонi // Гады
за гадамi страсаць. // Узросту не мае Гармонiя, // Не ведае межау
Краса (Д, 51).

Складаная экзiстэнцыйная парадыгма Н. Мацяш з яе трагiчнымi

катэгорыямi смерцi, адзiноты, пакутау, абсурднасцi i iнш. раскрывае

найвышэйшае выяуленне трагедыi асобаснасцi лiрычнай гераiнi, па-

межную канцэнтрацыю яе духоуных сiл у момант трансцэндэнтна-па-

чуццëвага узрушэння.

Экзiстэнцыялiзм – гэта не спроба адбiць у чалавека жаданне дзейнi-
чаць, бо ëн гаворыць чалавеку, што надзея толькi у яго учынках, i што
адзiнае, што дазваляе чалавеку жыць – гэта надзея. У гэтым плане мы
маем справу з мараллю дзеi i рашучасцi24,

– падкрэслiвау Ж.-П. Сартр. Лiрычная гераiня Н. Мацяш жыве такой

глыбокай верай, надзеяй i жаданнем дзейнасцi: I адлагодзяцца // наме-
ры злыя часу i прасторы, // адладзяцца варункi...25; Асвойваем юдоль

22 Л. Шестов, Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления, Ле-
нинград 1991, с. 194.
23 К. Юнг, Об отношении аналитической психологии к поэтико-художествен-
ному творчеству, (в:) Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ–ХХ вв.,
Москва 1987, с. 183.
24 Ж.-П. Сартр, Экзистенциализм – это гуманизм, (в:) Сумерки богов, с. 335.
25 Н. Мацяш, Палëт над жытам: Вершы, с. 35.
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мы ненамарна: // У кожнага зярняцi – пэуны шлях. // Нiчога, што
йшчэ так абложна хмарна, // Вясны ужо квет завязаны у палях26.

Мастацка-экзiстэнцыйны свет паэтэсы выяуляецца усë яшчэ у ме-

тафiзiчным непрыняццi лiрычнай гераiняй драматычнай дадзенасцi

быцця, што вызначае яе светаадчуванне, духоуныя дамiнанты (Свет
не варты пашаноты, Свет не варт замiлавання (Д, 440), Няпэуны
час, // Няпэуная душа (Д, 441) i iнш.). Аднак, нягледзячы на та-

кую канцэпцыю адвяргання, паэтычная асоба Н. Мацяш iмкнецца да

актыунага пошуку, тварэння, у тым лiку лëсу i сябе у сабе (душу i цела
у розуме злучу27, i ужо на збыткi не аддасца доля (Д, 441)). Пэунае

разыходжанне з былой канцэпцыяй прыймання пакут лiрычнай асобай

Н. Мацяш можна патлумачыць, звярнуушыся зноу жа да канцэпту-

альных поглядау Ж.-П. Сартра, якi у фiласофскай рабоце “Экзiстэн-

цыялiзм – гэта гуманiзм” выказау падобную iдэю актыунай дзейнасцi

праз ахвярнасць: Чалавек, прыгавораны быць вольным, бярэ цяжар
усяго свету на свае плечы28. Канцэптуальна знакавым у экзiстэнцый-
ным свеце Н. Мацяш з’яуляецца, з аднаго боку, адмауленне лiрычным

“я” асабiстай унiверсальнай дасканаласцi, з другога, прыйманне быцiй-

най дадзенасцi, арганiчнасцi свету знешняга i глыбокае усведамленне

неабходнасцi усталявання кантакту асобы з грамадствам, з сусветам.

Глыбiня эмацыйна-пачуццëвай энергетыкi, скразная iнтанацыйная эле-

гiчнасць, медытатыуная роздумнасць, малiтоунасць творау падобна-

га гучання раскрываюцца шырокiм спектрам мастацка-выяуленчых

сродкау (унутраны паутор, недагаворванне, полiсiндэтон i iнш.), ха-

рактэрных для сучаснага майстра слова: Змушалiся ногi хадзiць //
Толькi па адной-адзiнай дарожцы. // Змушалiся вочы бачыць // Толькi
пра выжыванне. // Як вымушалася, // Так з чалавечкам i сталася: //
Замест веры у сябе – // Толькi боль, боль у сэрцы, // Абмежаваным
смяротна (Д, 438).

Не можа не уражваць глыбiнная дыялектыка экзiстэнцыйнага по-

шуку лiрычнай гераiнi Н. Мацяш: праз мужнае пераадоленне па-

кут плоцi i духу, трагедыйных станау кахання, псiхалагiчнай пакi-

нутасцi i адчаю, узыходжанне на новыя ступенi жыццëвага трыван-

ня, праз спасцiжэнне сэнсу зямнога iснавання i яго трансцэндэнт-

нага працягу у вечнасцi, нарэшце, на аснове рэдкага па абвостра-

26 Тамсама, с. 20.
27 Н. Мацяш, Шчаслiвай долю назавi, с. 38.
28 Литературная энциклопедия терминов и понятий. Под ред. А. Н. Николюкина.
Институт научн. информации по общественным наукам РАН, Москва 2003, с. 1219.
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най iнтэнсiунасцi душэунага вопыту самастойнае уласнае “адкрыццë”

запаветау хрысцiянскай дружалюбнасцi, мiласэрнасцi, крэунай братэр-

скай паяднанасцi людзей, з дапамогай якiх нам адзiна па сiле растапiць

лëд тэхнагенна-цывiлiзаванай iндывiдуалiстычнай адчужанасцi сучас-

нiка i самаадданым палымненнем шматгартаваных сэрцау садзейнi-

чаць сëнняшняму духоунаму адраджэнню нацыi. Асаблiва далучаная

сваiм драматычным жыццëвым лëсам да духоунага кiрунку сучаснай

паэзii, Н. Мацяш выявiла “экзiстэнцыйны” тып мастацкага мыслен-

ня, праз свой памежны выпрабавальны вопыт сцвердзiушы па-свойму

унiкальную жыццëва-творчую парадыгму пiсьменнiцкай iндывiдуаль-

насцi i яе самабытнага мастацкага свету у нацыянальнай лiтаратурнай

традыцыi.

S T R E S Z C Z E N I E

ŚWIAT POETYCKI NINY MACIASZ

W artykule omówiono twórczość znakomitej białoruskiej poetki Niny Maciasz,
pokazano główne etapy ewolucji twórczej zgodnie z aspektami autobiograficznymi,
egzystencjalnymi i socjokulturowymi. Autor artykułu przeprowadza analizę istot-
nych elementów poetyki oraz ogólnych zasad artystycznego myślenia w kontekście
stworzonego przez poetkę indywidualnego egzystencjalnego stylu.

Słowa kluczowe: bohaterka liryczna, tragizm losu, poszukiwania egzystencjalne,
świat artystyczny, sytuacja graniczna, transcendencja, poświecenie, afirmacja życia,
miłość, nadzieja, narodowa tradycja literacka.

S UMMARY

NINA MATIASH’S POETIC WORLD

The author of the article discusses Nina Matiash’s poetry, analyzes major
stages in her creative evolution connected with autobiographical, existential and
socio-cultural aspects, focuses attention on crucial elements of her poetry, general
rules of her artistic thinking in the context of individual existential style.

Key words: lyrical heroine, tragic elements of destiny, existential searches, artistic
world, boundary situation, transcendence, self-sacrifice, affirmation of life, love,
hope, national literary tradition.


